Referat af bestyrelsesmøde den 9. september 2009 i forsamlingshuset
Afbud fra Else, Kenneth og Nick

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Meddelelser
3. Evaluering af sommerfesten
4. Julearrangementet 2009
5. Fartmåling/Trafiktælling i Reerslev
6. Reparation/Vedligehold af veje
7. Orientering fra udvalgene
8. Eventuelt
Ad 1.
Referatet blev godkendt.
Ad 2.
Mødet var rykket en halv time frem, til kl. 19.00, da Michael B.C. skulle videre til et
andet møde. Han bad derfor om en hurtig gennemgang af dagsordenspunkterne.
Ad 3.
Michael B.C. orienterede om at der kommer en dybere evaluering af det samlede
arrangement, sammen med de øvrige deltagende foreninger. Vi valgte derfor i første
omgang at holde vores egen evaluering snæver omkring vores egne oplevelser:
Vejret var drilagtigt fra morgenstunden, hvilket hen over dagen betød aflysning af
diverse arrangementer. Det var ikke aftalt hvem der stod for gæt en gris, ej heller
prisen på dette. Sådan noget skal være i orden næste år. Næste år skal vi også
koordinere priser på øl og vand m.m. med de øvrige udbydere. Frugtboden var en
succes - også "kassemæssigt" - og skal gentages næste år. Tryllekunstneren Tobias
blev aflyst grundet vejret. Vi enedes om at hyre ham til julearrangementet, med en
merpris på 500 kr. Hvis han er forhindret på vores dato, skal han have udbetalt de
500 kr. Michael B.C. har kontakten. Vi enedes om at vi, som bestyrelse, har en
forpligtelse til at sørge for en god tone, samt ro og orden ved vores arrangementer.
Og at vi så vidt muligt skal viderebringe denne holdning til deltagere i vores
arrangementer. Vi enedes endvidere om, at vi alle skal blive bedre til at tage ansvar
og hjælpe til hvor vi kan. Ulla forelagde et delregnskab, som viste et foreløbigt
underskud på ca. 2200,- kr. Det blev betragtet som overskueligt, i betragtning af
vejret på dagen. Desuden var det kun et delregnskab - iflg. ref. fra sidste møde vil
der være en dækning fra Idrætsklubben og Forældreforeningen, ligesom vi endnu
ikke ved hvor meget Frands har fået ind på sponsorindtægter. Det ser vi på efter den
store evaluering med de øvrige foreninger. Næste år er forsamlingshuset booket den
13.-14. august, så vi må finde en anden weekend.

Ad 4.
Juletræet tændes kl. 17.00. Grethe Grøn vil gerne stå for de gule ærter. Hvem der
skal lave flæskestegen står lidt hen i det uvisse, men Anne Lise kan overtales igen.
Hun kan under alle omstændigheder stå for indkøb af steg og brune kartofler og
diverse tilbehør. Vi spørger Caféudvalget og evt. Idrætsforeningen, om de har lyst til
at stå for det. Michael B.C. aftaler med skolen at arrangementet også derfra er på
plads. Der skal laves juledekorationer og adventskranse og danses om juletræ. Det
starter på skolen kl. 11.00 og slutter ca. 16.00 - og inden for det tidsrum skal
tryllekunsteren Tobias så også underholde. Michael Michaelsen sponsorerer årets
juletræ. Nich har lovet at grave kablet ned foran forsamlingshuset. Nye lyskæder er
købt, så i år får vi et smukt juletræ at se på i december. Vi tager samme punkt op
næste møde.
Ad 5.
Vi har fået et par henvendelser fra lokalområdet. En skriver at Tingstedvej er blevet
en Le Mans bane efter at de nye chikaner er blevet opstillet. Anker Iversen fra Miljøog Energicentret har været på trafiktælling den 3. september kl. 7.47-8.13, og har
forsøgt at afklare i hvilket omfang trafik på Tingvej har ærinde på skolen. Hans
resultat viser, at 109 blev optalt. 41 havde ærinde på skolen. 70 kørte forbi. Der var
ingen lastbiler. Flere kørte igennem med hastighed tættere på 50 km/t end 30 km/t.
Det har været på tale at gøre Tingstedvej ensrettet. Ensretning af busdriften er
allerede et problem for nogle. Det er også problematisk for nogle, at læskuret ved
udkørslen fra Solvang er fjernet. Dette kunne evt. flyttes over på den anden side af
vejen - mod at hækken der blev klippet ind. Vi tager samme punkt op næste møde.
Ad 6.
Vi fik forelagt et par klager fra enkeltpersoner, som var stilet til kommunen. Da det
er en sag vi har under bearbejdelse, tager vi punktet op igen på næste møde.
Ad 7.
Michael B.C. orienterede om at kommunen har fået bevilget et beløb til udbygning af
stisystemet. Vi drøftede DSB's planer om ny linjeføring, og specifikt hvis et nyt 5.
spor skal gå ned over vores område. Der blev forelagt et udspil om udvidet
høringsret for landsbyer, overfor byrådet - i stil med den Sengeløse har (som er
udsprunget af kommunesammenlægningen). Michael B.C. mente at vi skulle
udtrykke vor støtte til dette uspil. Udspillet er udarbejdet af Det Radikale Venstre og
forelagt byrådet, og der blev udtrykt skepsis overfor hvorvidt lauget skal optræde i
forbindelse med politiske partier. Bestyrelsen udbad sig på den baggrund et
kvalificeret oplæg, til nærmere drøftelse. Michael Michaelsen mente at vi tidligere
havde haft en tættere kontakt til byrådet (faktisk "udvidet høringsret") og vil
kontakte Mogens Larsen for en uddybning. Ulla har fået fotokopieret
"uddelingsdistrikterne", og disse blev omdelt.
Ad 8.
Det blev foreslået at referater, når de blev offentliggjort, ikke skulle indeholde
oplysninger om hvem der havde kage med. Dette var der enighed om.
Mødet sluttet kl. 21.15
Ref.: Dan

